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ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стаття присвячена проблемі харчування студентської молоді в сучасних умовах. За допомогою
анкетування та методики визначення енергетичної цінності добового раціону виявлено недотримання
принципів раціонального харчування студентами денної форми навчання, що негативно впливає на стан
їхнього здоров’я.
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В статье освещено современное состояние питания студенческой молодежи. С помощью
анкетирования и методики определения энергетической ценности суточного рациона установлено
нарушение принципов рационального питания студентами дневной формы обучения, что
неудовлетворительно влияет на состояние их здоровья.

Ключевые слова: питание, студенты, здоровье, рацион питания, режим питания, принципы
рационального питания.

The articlepresents the current state of the power of students. With the help of questionnaires and
methodology for determining the energy value of the daily diet a violation of the principles of a balanced diet
full-time students that unsatisfactory effect on their health.
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Постановка проблеми. Їжа є одним із найважливіших факторів навколишнього середовища,
що впливає на стан здоров’я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також тривалість життя
людини. Правильно збалансований раціон харчування, що дозволяє задовольняти фізіологічні потреби
організму, регулярна фізична активність – ось найважливіші умови для міцного здоров’я сучасної
людини.

Нині середня тривалість життя в Україні одна із найбільш низьких у світі та майже на 20 років,
менша ніж у країнах Західної Європи. На жаль, в останні десятиліття в Україні раціон харчування
населення все більше перестає відповідати рекомендаціям ВООЗ. Сучасна українська студентська
молодь, на жаль, не усвідомлює, що якраз правильне харчування та фізична активність, які є ключовими
компонентами здорового способу життя, дозволять їм досягнути омріяної стрункості та спортивної
форми. Саме через це кожен студент повинен володіти необхідними відомостями про раціональне
харчування, складові їжі, про їх роль у життєдіяльності здорового та хворого організму. Задоволення
собою, гармонія зі своїм тілом, уміння прислухатися до свого організму та його потреб, чудове
самопочуття – ось ті цінності, мати які неможливо без здорового харчування, на що слід постійно
орієнтувати молодь. У таких умовах актуальною становиться проблема харчування студентської молоді
в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема харчування учнівської та студентської
молоді розглядалася в працях таких науковців, як І.С. Нагорна, М.І. Пересічний, В.Н. Корзун,
М.Ф. Кравченко, О.М. Григоренко, О.В. Больова, В.Ф. Москаленко, Т.С. Гузєєва, Л.І. Палієнко,
М.П. Гуліч, Т.В. Поліщук, В.В. рачковська, В.П. радіонова, Ю.А. Маковкіна, О.В. Макарової, Н.І. Коцур,
О. Балакірєвої, Д. Дмитрука, М. рябова, О. Яременко, Н.С. Польки, М.П. Гуліч, В.М. Махнюк,
П.О. Карпенко, І.С. Гулий, Ю.Д. Бойчук. Автори значну увагу приділяли особливостям харчування
населення України [4], проблемам ожиріння сучасної молоді [5] та впливу сучасного довкілля на
харчування [7].

Метою написання статті є аналіз стану харчування студентів денної форми навчання ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Відповідно до мети поставлені такі завдання:
визначити відповідність енергетичної цінності добового раціону харчування студентів згідно з-
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Нормами фізіологічних потреб у енергії та харчових речовинах населення України;
з’ясувати відповідність режиму харчування студентів щодо принципів раціонального харчування;-
установити співвідношення білків, жирів і вуглеводів у раціоні досліджуваних;-
вияснити які продукти харчування переважають у раціоні студентської молоді.-

Виклад основного матеріалу. Харчування є однією з найбільш істотних форм взаємозв’язку
організму з навколишнім середовищем, яке забезпечує надходження в організм із харчовими продуктами
складних органічних сполук (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів) і простих хімічних елементів,
мінеральних речовин і води. Вони необхідні організму як для пластичних цілей (побудова і обновлення
клітин і тканин), так і для відновлення енергетичних витрат організму головним чином за рахунок
вуглеводів, жирів і меншою мірою білків.

раціональне харчування – це одна зі складових частин здорового способу життя. Воно запобігає
захворюванням, сприяє одужанню, забезпечує гарну поставу, красу. Від характеру харчування людини
залежить її самопочуття, тривалість та якість життя. Як відомо, харчуємося ми, щоб поповнити
енерговитрати організму, пов’язані з його діяльністю. А працює він навіть у стані спокою: скорочується
серце, дихають легені, відбувається обмін речовин у кожній клітині. Від харчування залежить здоров’я,
працездатність, життєрадісність людини.

раціональне харчування повинно відповідати таким основним принципам:
бути повноцінним у кількісному відношенні, тобто за енергетичною цінністю (калорійністю)-
добового раціону відповідати енергетичним витратам організму, з урахуванням незасвоюваної
частини раціону;
забезпечувати якісну повноцінність (збалансованість) раціону, тобто вміст у ньому всіх харчових-
речовин в оптимальних кількостях і співвідношенні білків, жирів (у тому числі тваринних),
вуглеводів (у тому числі цукрів, клітковини, харчових волокон), вітамінів, макро-, мікроелементів,
смакових речовин;
дотримуватися раціонального режиму харчування: години приймання їжі повинні відповідати-
біологічним ритмам організму; кількість прийомів їжі повинна бути 3-4-разова для дорослих, 5-6-
разова для дітей різного віку; інтервали між прийомами їжі повинні бути відповідно 5-6 годин для
дорослих та 3-4 години для дітей. розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі повинен
відповідати фізіологічним потребам організму: в ранкову, обідню пору (період фізичної активності
організму) енергетична цінність повинна бути відповідно 30-35% та 45-50%, після закінчення
активного періоду доби ввечері – 20-25 %;
готова їжа повинна відповідати ферментним можливостям травної системи. Із цією метою-
підготовка продуктів та їх кулінарна обробка повинні забезпечувати хороші смакові якості, високу
поживність, легкотравність та високу засвоюваність їжі;
їжа повинна бути нешкідливою в токсичному відношенні, тобто у продуктах, готових стравах не-
повинно бути токсичних речовин у шкідливих для організму концентраціях;
їжа повинна бути безпечною в епідемічному відношенні: у ній повинні бути відсутні збудники-
інфекційних захворювань з аліментарним механізмом передачі - бактерії, віруси, грибки,
найпростіші, зародки гео- та біогельмінтів.

Із раціональним харчуванням нерозривно пов’язане визначення його фізіологічних норм. Вони
є середніми орієнтовними величинами, що відображають оптимальні потреби окремих груп населення
в основних харчових речовинах та енергії. Зокрема, згідно з Нормами фізіологічних потреб у енергії та
харчових речовинах для студентів України (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.11.1999
р. за № 272) – це 2000-2450 ккал на добу [1, 6].

У результаті проведеного дослідження, на основі даних щодо визначення енергетичної цінності
добового раціону харчування студентів денної форми навчання 1-4 курсів (під час проведення
практичних занять із валеології), нами з’ясовано, що енергетична цінність добового раціону в 26,7 %
студентів відповідає нормам, 53,3 % студентів менше норми, а в 20 % студентів більше норми.

Кількість їжі має відповідати фізіологічним потребам і бути різною в різний час доби. Перший
прийом їжі повинен забезпечувати 30-35 % щоденної потреби організму в енергії, давати вітаміни та
мікроелементи, яких організм потребуватиме впродовж дня. Такий сніданок дозволить уникнути
відчуття слабкості, яке внаслідок зниження вмісту цукру в клітинах організму настає в окремих людей
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серед дня. Уранці швидкість обміну речовин найінтенсивніша, а це означає, що ризик жирових
відкладень у цей час мінімальний. Упродовж дня обмін речовин уповільнюється, а близько півночі
доходить до найнижчої позначки. Тим, хто працює з великими фізичними навантаженнями, слід
приймати їжу 5-6 разів упродовж дня. При невеликому фізичному навантаженні досить трьох разів на
день.

Обід повинен забезпечувати 45-50 % щоденної потреби організму в енергії. Його варто починати
з великої порції салату. Потім – овочевий суп чи борщ. За ними можна включати білкову страву – рибу
чи м’ясо з овочами. Необхідно відмовитися від хліба та звичайного гарніру: макаронів, картоплі, каші.

Вечеря має забезпечувати 20-25 % щоденної потреби організму в енергії, вона повинна бути
багатою на вуглеводи, що найлегше засвоюються організмом (каша, вареники, картопля, кисломолочні
продукти, фрукти). Від продуктів, багатих на білки, увечері краще відмовитися. Вечеряти потрібно не
пізніше, як за 2 години до сну, тому що шлункова секреція під час сну різко падає: їжа засвоюється
погано та порушується сон.

За результатами дослідження встановлено, що в 42% студентів відсутній сніданок, у 75 %
студентів вечеря заміняє відсутній обід, а повноцінно вечеряють тільки 11% студентів.

Проте, згідно із принципами раціонального харчування, запропонованих Інститутом харчування,
найбільш раціональним і корисним для здоров’я визнаний режим уживання їжі 4-5 разів на день. Отже,
вживання їжі менше від 4 разів на день (наприклад, 2 рази) може спричинити негативний вплив на
органи травлення. У цьому разі за один прийом їжі до організму надходить занадто велика кількість,
яка перевантажує травний апарат, унаслідок чого погіршуються процеси травлення, порушується сон і
погіршується загальний стан організму [3].

Численними дослідженнями доведено, що оптимальне співвідношення білків, жирів і вуглеводів
у раціоні здорової людини становить відповідно 1:1:4 [2]. Така пропорція найсприятливіша для
засвоєння продуктів. У результаті нашого дослідження встановлено, що таке співвідношення у
харчуванні студентів денної форми навчання, на жаль, зовсім не дотримується. І, як наслідок цього, –
невідповідність фактичної маси тіла досліджуваних до вікових і ростових норм. Такі результати є досить
невтішними, оскільки вони загрожують здоров’ю молоді.

На здоров’я людини особливо негативно впливає їжа, що містить багато тваринних жирів, цукру,
солі, а також біле борошно вищих сортів і рафіновані продукти. Нами встановлено, що студентська
молодь віддає перевагу картоплі, макаронним виробам, хлібопродуктам, солодким напоям, тобто
вуглеводам. Лише 21 % досліджуваних студентів регулярно вживають м’ясо, яйця, рибу, овочі та фрукти.
Водночас необхідно зауважити, що овочі, фрукти та ягідні культури є постачальниками вуглеводів,
вітамінів і мікроелементів, органічних кислот і пектинових речовин. Овочі та фрукти повинні бути
обов’язково у повсякденному раціоні студентської молоді, оскільки вони підвищують апетит і сприяють
засвоєнню іншої їжі, виводять токсини, мають бактерицидні властивості, нормалізують діяльність
центральної нервової системи та підвищують працездатність, що так необхідно під час навчання [7].

Водночас, необхідно зазначити, що особи розумової праці (до яких відносяться і студенти), як
правило, працюють в умовах гіподинамії, недостатнього фізичного навантаження, що несприятливо діє
на стан їх здоров’я та опірність організму до різних захворювань. Тому з метою профілактики таких
захворювань рекомендуються постійні заняття фізичною культурою, для чого потрібний додатковий час
і суб’єктивний вольовий стимул, на що не всі люди цієї категорії здатні.

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
енергетична цінність добового раціону харчування лише в 26,7 % студентів відповідає нормам, у-
53,3 % – менше норми, а у 20 % – більше норми;
режим харчування досліджуваних не відповідає принципам раціонального харчування. Наприклад,-
в 42 % студентів відсутній сніданок, у 75 % студентів вечеря заміняє відсутній обід, а повноцінно
вечеряють лише 11 % студентів;
зовсім відсутня збалансованість їжі, тобто не дотримується співвідношення білків, жирів і-
вуглеводів (1:1:4) у раціоні досліджуваних;
у раціоні харчування студентської молоді переважає картопля, макаронні вироби, хлібопродукти,-
солодкі напої. Лише 21 % досліджуваних студентів регулярно вживають м’ясо, яйця, рибу, овочі
та фрукти.
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Отже, здійснений аналіз стану харчування студентів денної форми навчання дав змогу виявити
недотримання принципів раціонального харчування, що неминуче призведе до розвитку захворювань,
які скорочують людське життя, роблять його неповноцінним, а деколи і болісним. Після проведених
практичних занять за темою «раціональне харчування» студенти забажали внести корективи щодо свого
харчування щоб покращити стан свого здоров’я та зовнішній вигляд.
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УДК [37.015.31:17.022.1]:82
Галина Федорченко

ФОРМУВАННЯ  МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

У статті висвітлюється вплив художнього слова на формування моральної свідомості
молодших школярів, збагачення мовлення і духовного світу дитини, становлення її як особистості. 

Ключові слова: слово, засіб, духовність, моральна свідомість, навчально-виховний процес,
література, мистецтво виховання. 

В статье освещается влияние художественного слова на формирование нравственного
сознания младших школьников, обогащение речи и духовного мира ребенка, становления его как
личности.

Ключевые слова: слово, средство, духовность, нравственное сознание, учебно-воспитательный
процесс, литература, искусство воспитания.
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